
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Menurut Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 

PPOK adalah penyakit dengan karakteristik keterbatasan saluran nafas 

yang tidak sepenuhnya reversible, biasanya progresif dan berhubungan 

dengan respons inflamasi dikarenakan bahan yang merugikan atau gas. 

Beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya PPOK  antara lain  

(1) Pajanan dari partikel, seperti merokok, polusi indoor dan polusi 

outdoor. Merokok menjadi penyebab PPOK terbanyak (95% kasus) di 

negara berkembang. Perokok aktif dapat mengalami hipersekresi mucus 

dan obstruksi jalan napas kronik. Perokok pasif juga menyumbang 

terhadap symptom saluran napas dan PPOK dengan peningkatan 

kerusakan paru-paru akibat menghisap partikel dan gas-gas berbahaya. 

Polusi indoor, seperti memasak dengan bahan biomass dengan ventilasi 

dapur yang  jelek , terpajan asap bahan bakar kayu dan asap bahan bakar 

minyak diperkirakan memberi kontribusi sampai 35%. Selain itu manusia 

banyak menghabiskan waktunya pada lingkungan rumah (indoor) seperti 

rumah, tempat kerja, perpustakaan, ruang kelas, mall, dan kendaraan. 

Polutan indoor yang penting antara lain SO2, NO2 dan CO yang 

dihasilkan dari memasak dan kegiatan pemanasan, zat-zat organik yang 
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mudah menguap dari cat, karpet, dan mebel air, bahan percetakan dan 

alergi dari gas dan hewan peliharaan serta perokok pasif. WHO 

melaporkan bahwa polusi indoor bertanggung jawab terhadap kematian 

dari 1,6 juta orang setiap tahunnya. Polusi outdoor seperti polusi udara  

juga berpengaruh buruk pada VEP1, inhalan yang paling kuat 

menyebabkan PPOK adalah Cadmium, Zinc dan debu. Bahan asap pem-

bakaran/pabrik/tambang. Bagaimanapun peningkatan relatif kendaraan 

sepeda motor di jalan raya pada dekade terakhir saat ini telah meng-

khawatirkan sebagai masalah polusi udara pada banyak kota metropolitan 

seluruh dunia. Pada negara dengan income rendah dimana sebagian besar 

rumah tangga di masyarakat menggunakan cara masak tradisional dengan 

minyak tanah dan kayu bakar. Selain itu polusi indoor dari bahan sampah 

biomassa telah memberi kontribusi untuk PPOK dan penyakit 

kardiorespiratory, khususnya pada perempuan yang tidak merokok. Polusi 

di tempat kerja, misalnya debu-debu organik (debu sayuran dan bakteri 

atau racun-racun dari jamur), industri tekstil (debu dari kapas) dan 

lingkungan industri (pertambangan, industri besi dan baja, industri kayu, 

pembangunan gedung), bahan kimia pabrik cat, tinta, sebagainya 

diperkirakan mencapai 19%. (2) Genetik (defisiensi Alpha 1-antitrypsin) 

memberikan kontribusi 1 – 3% pada pasien PPOK. (3) Riwayat infeksi 

saluran napas berulang antara lain Infeksi saluran napas akut yang 

merupakan infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernafasan, hidung, 

sinus, faring, atau laring. Infeksi saluran napas akut adalah suatu penyakit 
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terbanyak diderita anak-anak. (4) Gender, usia, konsumsi alkohol dan 

kurang aktivitas fisik juga beresiko menyebabkan terjadinya PPOK 

(Oemiati, Ratih, 2013). 

  Gejala klinis yang ditimbulkan PPOK antara lain batuk, produksi 

sputum, sesak nafas dan keterbatasan aktivitas. Ketidakmampuan 

beraktivitas pada pasien PPOK terjadi bukan hanya akibat dari adanya 

kelainan obstruksi saluran nafas pada parunya saja tetapi juga akibat 

pengaruh beberapa faktor, salah satunya adalah penurunan fungsi otot 

skeletal. Adanya disfungsi otot skeletal dapat menyebabkan penurunan 

kualitas hidup penderita karena akan membatasi kapasitas latihan dari 

pasien PPOK. Penurunan aktivitas pada kehidupan sehari hari akibat sesak 

nafas yang dialami pasien PPOK akan mengakibatkan makin 

memperburuk kondisi tubuhnya (Khotimah, Siti, 2013). 

PPOK akan berdampak negatif dengan kualitas hidup penderita, 

termasuk pasien yang berumur > 40 tahun akan menyebabkan 

disabilitasnya penderitanya. Padahal mereka masih dalam kelompok usia 

produktif namun tidak dapat bekerja maksimal karena sesak nafas yang 

kronis. Mortalitas PPOK lebih tinggi pada laki-laki dan akan meningkat 

pada umur > 45 tahun. Hal ini bisa dihubungkan bahwa penurunan fungsi 

paru pada umur 30-40 tahun.  

  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO - 2010) menyebutkan, angka 

kematian PPOK diperkirakan menduduki peringkat ke-4 bahkan dekade 

mendatang menjadi peringkat ke-3. Mengamati data tersebut , tanpa 
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disadari angka kematian yang disebabkan PPOK terus mengalami 

peningkatan. Dikatakan 80 - 90% kematian pada penderita PPOK 

berhubungan dengan  merokok. Dilaporkan perokok adalah  45% lebih 

berisiko untuk terkena PPOK berbanding bukan perokok (WHO, 2010).  

WHO turut menyatakan bahwa perokok pasif berisiko tinggi, terutama  

pada anak -anak dan individu yang terpapar. Diperkirakan perokok pasif 

dapat  meningkatkan risiko PPOK pada orang dewasa sebanyak 10  - 43% 

(COPD International, 2004) . Di negara - negara yang sedang berkembang, 

perilaku merokok semakin bertambah sekitar 3.4% setiap tahun. Menurut 

WHO, bagian Pasifik Barat, yang meliputi Asia Timur dan Pasifik, adalah 

bahagian yang tercatat dengan angka merokok tertinggi. Sekitar 80,000 

hingga 100,000 anak - anak di seluruh dunia mula merokok setiap hari dan 

hampir sebagiannya adalah dari Asia (WHO, 2002). 

Menurut Depkes RI (2004) dalam Supari (2008), survei di lima 

rumah sakit propinsi di Indonesia pada tahun 2004 menunjukkan bahwa 

PPOK menempati urutan pertama penyumbang angka kesakitan (35%), 

diikuti asma bronkial (33%), kanker paru (30%) dan lainnya 

(2%).Penggunaan tembakau di Indonesia diperkirakan telah menyebabkan 

70% kematian akibat penyakit paru kronik dan emfisema. Lebih daripada 

setengah juta penduduk Indonesia menderita penyakit salur Hasil 

pengamatan di enam provinsi di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan) 

yang dilaksanakan oleh Subdit Penyakit Kronik dan Degeneratif  Lainnya 
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pada awal tahun 2006 menunjukan bahwa belum semua Dinas Kesehatan 

provinsi mempunyai struktur organisasi atau penanggung jawab program 

penyakit tidak menular (PTM) termasuk PPOK, walaupun sebagian telah 

melaksakan kegiatan pengendalian penyakit tidak menular secara terbatas, 

antara lain dalam bentuk kegiatan Surveilans Epidemiologi kasus untuk 

penyakit jantung, diabetes militus, dan neoplasma bronchial. Subdit 

Penyakit Kronik dan Degeneratif Lainnya merupakan salah satu subdit di 

lingkungan Direktorat pengendalian Penyakit Tidak Menular yang di 

bentuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan Peraturan Mentri 

Kesehatan R.I. Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Departemen Kesehatan. Dengan adanya unit baru ini 

diharapkan program pengendalian penyakit kronik dan degenerative 

lainnya khususnya PPOK dapat dilaksanakan optimal di Indonesia 

(Depkes, 2008).  

  Kasus PPOK di Provinsi Jawa tengah tahun 2006 sebesar 41,99 per 

1.000 penduduk, mengalami peningkatan dibanding tahun 2005 dimana 

jumlah kasus PPOK sebesar 10,92 per 1.000 penduduk. Jumlah kasus 

PPOK di RSUD Banyumas tahun 2013 dari 10 besar penyakit untuk 

pasien rawat inap, PPOK menempati urutan ke 40 dengan 45 kasus.  

  Hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1997 dan 

Survey Kesehatan Nasional tahun 2000, dimana penyebab kematian 

tertinggi diantara orang dewasa adalah penyakit kardiovaskuler. PPOK 

merupakan penyakit pernafasan yang prevalensi, tingkat morbiditas dan 
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mortalitasnya meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia sebagai negara 

dengan jumlah perokok yang banyak dipastikan memiliki prevalensi 

PPOK yang tinggi. Angka kejadian PPOK di Indonesia diperkirakan 

mencapai 4,8 juta penderita dengan prevalensi 5,6 %.  

Kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal seperti makanan, air, 

keamanan, cinta dan kesehatan merupakan hal yang penting untuk 

bertahan hidup. Kebutuhan dasar menurut Maslow dibagi menjadi lima 

tingkatan diantaranya kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan 

keselamatan, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan rasa berharga 

dan harga diri, serta aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis merupakan 

prioritas tinggi dalam hirarki Maslow. Salah satu kebutuhan dasar manusia 

(fisiologis) yang harus dipenuhi adalah kebutuhan oksigenasi. 

Oksigen merupakan kebutuhan fisiologis yang paling penting.  

Tubuh bergantung pada oksigen untuk bertahan hidup.  Beberapa jaringan 

otot skelet, dapat bertahan beberapa waktu tanpa oksigen melalui 

metabolism anaerob.  Sebuah proses dimana jaringan ini menyediakan 

energy mereka sendiri tanpa adanya oksigen. Oksigen harus secara adekuat 

diterima dari lingkungan didalam paru-paru, pembuluh darah dan jaringan. 

Pada beberapa titik dalam kehidupannya klien beresiko untuk tidak dapat 

memenuhi kebutuhan oksigen mereka. Kebutuhan tersebut mungkin akut 

seperti pada henti jantung atau kronik dan kondisi darurat dan resusitasi 

jantung paru (Potter dan Perry, 2005). 
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Adanya kekurangan oksigen ditandai dengan keadaan hipoksia, 

yang dalam proses lanjut akan menyebabkan kematian jaringan bahkan 

dapat mengancam kehidupan. Klien dalam situasi tersebut mengharapkan 

kompetensi perawat dalam mengenal keadaan hipoksemia dengan segera 

untuk mengatasi masalah (Harahap, 2005). 

Pemenuhan kebutuhan oksigen ini tidak terlepas dari kondisi 

system pernapasan secara fungsional. Bila ada gangguan pada salah satu 

organ system respirasi maka kebutuhan oksigen akan mengalami 

gangguan. Banyak kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami 

gangguan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen seperti adanya sumbatan 

pada saluran pernapasan. Kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar 

menimbulkan kondisi yang tidak seimbang, sehingga diperlukan bantuan 

terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Disinilah pentingnya 

peranan perawat sebagai profesi kesehatan dimana salah satu tujuan 

pelayanan keperawatan yaitu membantu klien dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya (Asmadi, 2008). 

Berdasarkan kasus 10 besar pada Ruangan Cempaka dan 

Bougenvil berjumlah 26 orang, dengan prevalensi PPOK laki-laki 14 

orang dan wanita 12 orang. Angka kejadian Bersihan Jalan Nafas 

cenderung lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan pada wanita, 

hal ini dapat disebabkan karena pola hidup laki-laki yang mempunyai 

kebiasaan merokok setiap harinya. Kebiasaan merokok merupakan 

penyebab kausal yang terpenting terjadinya PPOK. Kasus PPOK 
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ditemukan pada 14 orang yang menempati urutan ke-2 dari 10 besar kasus 

dengan gangguan system pernafasan di Ruang Penyakit Dalam pria. 

Berdasarkan hasil pengkajian di ruang Cempaka pada Tn. D 

dengan PPOK di RSUD Banyumas, diperoleh data subyektif Tn. D 

mengatakan sesak untuk bernafas disertai dengan batuk berdahak. Data 

obyektif ditemukan  respirasi klien 35 x/menit, klien terpasang nasal canul 

O2 3 lpm, bernafas menggunakan cuping hidung, terdengar adanya suara 

nafas tambahan ronkhi basah, dan terdapat sputum di jalan nafas klien 

warna kuning kental. Mempertimbangkan data tersebut mendorong penulis 

untuk mengangkat permasalahan yang ada pada gangguan sistem 

pernafasan yaitu Oksigenasi. Maka penulis ingin memaparkan asuhan 

keperawatan pada pasien penderita PPOK dengan judul “ Asuhan 

Keperawatan pada Tn. D dengan Gangguan Pemenuhan Oksigenasi et 

causa Penyakit Paru Obstruksi Kronik ”. 

 

B. Tujuan Penulisan 

 Penulisan laporan studi kasus ini mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus, sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Melaporkan penerapan asuhan keperawatan pada Tn. D dengan 

penyakit paru obstruktif kronik secara terpadu dan komprehensif 

dengan pendekatan proses keperawatan di ruang Cempaka RSUD 

Banyumas. 
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2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penulisan laporan kasus ini adalah untuk memaparkan : 

a. Pengkajian bersihan jalan nafas pada pasien Tn. D dengan penyakit 

 paru obstruktif kronik. 

b. Analisa data dari hasil pengkajian dan penetapan diagnosa 

 keperawatan bersihan jalan nafas pada pasien Tn. D dengan 

 penyakit paru obstruktif kronik. 

c. Penetapan intervensi keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan 

 nafas pada pasien Tn. D dengan penyakit paru obstruktif kronik. 

d. Implementasi keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

 pada pasien Tn. D dengan penyakit paru obstruktif kronik. 

e. Evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan 

 ketidakefektifan bersihan jalan nafas yang telah dilakukan pada 

 pasien Tn. D dengan penyakit paru obstruktif kronik. 

 

C. Pengumpulan Data 

Dalam penulisan laporan studi kasus ini, penulis menggunakan 

tehnik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi – Partisipatif 

 Asuhan keperawatan ini, dilakukan penulis saat berinteraksi 

dengan keluarga pasien menggunakan pendekatan untuk menanyakan 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan pasien. Pengumpulan data, 

yang penulis lakukan dengan perawatan langsung pada pasien dengan 
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cara memberikan pelayanan asuhan keperawatan, konsultasi 

pendidikan kesehatan, dan segala pemenuhan kebutuhan pasien. 

Sehingga penulis mendapatkan data tentang masalah kesehatan yang 

dapat menjadi diagnosa keperawatan. 

2. Wawancara 

Selama proses keperawatan berlangsung tidak terlepas dari 

komunikasi perawat-klien, perawat-keluarga. Penulis menggunakan 

tehnik wawancara dengan klien dan keluarga yang meliputi : keluhan-

keluhan yang dirasakan, pengobatan sebelumnya, riwayat penyakit 

dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan pengetahuan keluarga tentang 

penyakit pasien. 

3. Studi Literatur 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan menggali 

sumber-sumber pengetahuan melalui buku-buku atau jurnal, 

mengakses (browsing internet) atau sumber lain yang diperbolehkan 

terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien. 

4. Studi Dokumentasi 

Data yang menunjang untuk menegakan diagnosa serta rencana 

yang disusun, penulis menggunakan catatan medis, terapi obat yang 

diberikan pada pasien. Selain itu penulis juga dapat menggunakan 

catatan tim kesehatan yang lain : seperti hasil laboratorium, hasil 

rontgen, dan rekam medis untuk melihat data statistik RSUD 

Banyumas. 
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D. Tempat dan Waktu 

Asuhan keperawatan ini dilakukan di Ruang Cempaka (ruang 

penyakit dalam) RSUD Banyumas selama 2 hari mulai hari Jumat, 06 Juni 

2014 sampai dengan Sabtu, 07 Juni 2014. 

 

E. Manfaat Penulisan 

Hasil laporan studi kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

praktis dalam keperawatan yaitu sebagai panduan perawat dalam pengelolaan 

kasus pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik, juga diharapkan 

menjadi informasi bagi tenaga kesehatan lain terutama dalam pengelolaan 

kasus yang bersangkutan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sedangkan uraian sistem penulisan laporan kasus sebagai berikut : 

BAB I  : Pendahuluan. Membahas tentang latar belakang masalah, tujuan   

penelitian, manfaat penulisan, dan tempat serta waktu termasuk 

sistematika penulisan. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka. Menguraikan tentang penelitian, klasifikasi, 

etiologi, anatomi dan fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, 

pemeriksaan penunjang, penatalaksanaan, pathway, dan uraian 

masalah prioritas. 

BAB III  : Laporan Kasus. Membahas Tentang tinjauan kasus. 
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BAB IV  : Pembahasan. Menguraikan tentang pembahasan kasus yang 

terdiri dari pengkajian, diagnosa, rencana intervensi, 

implementasi dan evaluasi keperawatan. 

BAB V  : Simpulan dan Saran. Berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

diberikan terkait denagn kasus. 
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